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DUURZAAMHEID, DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

Investeren in woningen en gebouwen
Onze gemeente heeft een royaal reservekapitaal, dat wat rente betreft bijna
niets meer oplevert.
Dit kapitaal is opgebouwd uit de verkoop van o.a. Essent. Dit kapitaal is
bijeengebracht met de bijdragen van onze bewoners.
Laat ons nu grof gebruik maken van dit kapitaal en investeren in isolatie en
zonnepanelen en daarmee zorgen, dat de energierekening van onze inwoners
fors omlaag gaat.
Zo kunnen al onze inwoners proﬁteren van hun eigen bij de gemeente
ingebrachte spaarcentjes.

Milieuzones aanpassen en wegen autoluw maken
Fijn stof is een sluipmoordenaar.
Verschillende wegen buiten het centrum
scoren door hoge concentraties ﬁjn stof.
Bosch Belang wil deze wegen autoluw
maken en zo het ﬁjn stof in de lucht
verminderen.
Voorbeelden zijn o.a.: Onderwijsboulevard,
Maaspoortweg en de Oude Vlijmenseweg.
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Aanpakken van geluidsoverlast

Geluidoverlast preventief aanpakken.
Zorgen voor geluidsarme bussen, tegengaan
van luidruchtige motorvoertuigen.
Bij woningrenovaties extra aandacht
besteden aan geluidsisolatie om inkomende
en uitgaande overlast te voorkomen.

Geen windmolens in de woonomgeving
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DUURZAAMHEID, DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

Geen windmolens in de woonomgeving
Geen windmolens in de woonomgeving.
Wel participeren in windmolenparken op zee.
Windmolens kunnen een potentieel gevaar zijn voor de volksgezondheid.
Daarnaast is het op land een verstoring van het uitzicht en de rust. Onverlet dat
de wieken talloze slachtoﬀers onder vogels en vleermuizen maken.
Bosch Belang zal zich dan ook blijven verzetten tegen plaatsing in onze
gemeente.
Bosch Belang kiest voor zekerheid wat volksgezondheid betreft en niet voor de
enkelingen die snel geld verdienen met de gegeven subsidies.
Er is een toenemende weerstand tegen grote wind- en zonneparken. We
moeten voorkomen dat het mooie landschap nog verder wordt ingevuld met
wind- en zonneparken.
Bosch Belang heeft zich altijd verzet tegen windmolens in het buitengebied voor
het natuurbehoud en het landelijk karakter.
Kleine zonneparken nabij bewoonde omgeving staan wij alleen toe wanneer er
sprake is van draagvlak bij omwonenden en een goede ruimtelijke inpassing.
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Bij kleine zonneparken moeten alle lokale inwoners meeproﬁteren van de
opbrengt van het park. Dit gebeurt door middel van een postcoderoos regeling,
waarbij mensen in de omgeving proﬁteren door middel van een lagere
energierekening.
Ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen meedoen.
Bosch Belang gaat eerst inzetten op het terugdringen van het energieverbruik
achter de voordeur en het opwekken van energie op de daken. Er moet een
stimuleringsregeling komen voor het verduurzamen van woningen voor
particuliere woningeigenaren.
Wij zijn groot voorstander van een loket voor gratis informatie en advies over
energiemaatregelen, zodat deze woningeigenaren bij de hand genomen
worden als ze de woning willen verduurzamen.

Wat wil Bosch Belang bereiken?
Ÿ Stimuleringsregeling verduurzamen woningen voor

particuliere woningeigenaren.
Ÿ Loket voor gratis informatie en advies over

energiemaatregelen.
Ÿ Geen grote zonne- of windmolenparken in het gemeentelijk

landschap.
Ÿ Stimuleren energieparticipatie voor proﬁjt voor onze

inwoners.
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Verbetering van de luchtkwaliteit door maximale
aanplant van bomen en struiken.
Bomen en struiken absorberen ﬁjn stof, zuiveren de lucht en geven zuurstof in
ruil. Door maximale aanplant van bomen en struiken zuiveren we de lucht en
maken bovendien de leefomgeving groener en bij hitte koeler en aangenamer.
Diverse gemeenten zijn begonnen met het gratis verstrekken van bomen aan
inwoners als stimulans om ook de particuliere ruimten op deze manier tot extra
aanplant van bomen te komen.

Bosch Belang wil dit initiatief ook in onze gemeente starten.
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NATUUR EN LEEFOMGEVING

Meer natuurspeeltuinen ontwikkelen.

Kinderen houden van speeltuinen. Maar natuurlijke speeltuinen met bomen,
struiken en gewoon speelzand prikkelen de fantasie en dragen bij tot toekomstig
bewustzijn voor de natuur.
Daarom wil Bosch Belang het ontwikkelen van natuurspeeltuinen, liefst in
combinatie met kinderboerderijen sterk bevorderen

Parkeerplaatsen vergroenen met open bestrating.
Bosch Belang wil dat we als gemeente
het voorbeeld nemen om het probleem
van wateroverlast te beperken.
Daarom willen we parkeerplaatsen
vergroenen met 'groene tegels' om
opname van regenwater in de bodem
te vergemakkelijken en niet via het riool
af te voeren.
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NATUUR EN LEEFOMGEVING

Voorkomen van blauwe alg en botulisme in
onze openbare waterplassen
Met de klimaatverandering is een
jaarlijks terugkomend verschijnsel de
groei van blauwe algen (eigenlijk
bacteriën concentraties) en botulisme.
Door het plaatsen van fonteinen in
onze plassen kunnen we de
zuurstofopname vergroten en de
waterkwaliteit verbeteren.
Hierdoor remmen we het ontstaan van blauwe algen en in de nasleep daarvan
botulisme. Een bijkomend eﬀect is dat het onze plassen verlevendigd.
Maar ook het ecologisch beheer van de
waterpartij boven de St.Jans
parkeergarage en de Hofvijver dient
professioneler te gebeuren.
Het jaarlijks terugkeren van de overdaad
aan waterpest en de smurrie van
slijmalgen moet op een verantwoorde
biologische manier voorkomen worden.

Ontstenen van tuinen bevorderen en belonen.
Bewoners van woningen moeten we belonen, als de stenen
en tegels uit de tuinen verdwijnen. Wateropname via de
grond is goedkoper, dan de aanleg van meer en grotere
riolen. Daarnaast geeft het de vogels, dieren en insecten
voedselbronnen, waardoor ook deze zich kunnen
ontwikkelen. Op deze manier bevorderen we de biodiversiteit.
Kortom, het afvoeren van stenen en tegels vergoeden plus
een subsidie om de vrij gekomen ruimte te beplanten.
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Stadstuin, voor en door inwoners.
Faciliteren van een stadstuin
waar deelnemende bewoners van
onze gemeente zelf hun groenten
en fruit kunnen plukken voor een
gereduceerde prijs.
Gemeente faciliteert in ruimte,
bewoners nemen initiatief in de
vorm van een coöperatie.

Dierenparkjes en kinderboerderijen geen
noodzakelijk kwaad maar prioriteit

Dierenparkjes en kinderboerderijen zijn in onze stad nog steeds een
achtergestelde voorziening. Bosch Belang wil een prioriteit stellen voor deze
voorzieningen.
Kinderboerderijen moeten verder uit kunnen groeien tot educatieve milieucentra,
waar niet alleen het dierenparkje centraal staat, maar waarbij ook de groene
omgeving in beeld wordt gebracht.
Daarnaast moet het thema Dierenwelzijn herkenbaar zijn en uitgedragen worden.
Tevens kunnen zij zich ontwikkelen tot gespecialiseerde opvangcentra voor
overige zwerfdieren die niet in het asiel terecht kunnen.
Bosch Belang wil investeren in deze kinderboerderijen zodat ze zich verder
kunnen ontwikkelen. Huidige subsidies zijn nauwelijks voldoende om de dieren
op een juiste manier te verzorgen.
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NATUUR EN LEEFOMGEVING

Dierenwelzijn in stad en dorpen optimaliseren
Met het initiatief van Bosch Belang en Groen Links hebben we een initiatief voor
het Dierenwelzijn in onze gemeente genomen. Dit initiatief moet verder
uitgewerkt worden met het doel, dat we het welzijn garanderen van
gezelschapsdieren, productiedieren en in het wild levende dieren.
Hierbij speelt de opvang van dieren en het vervoer van op te vangen dieren een
belangrijke rol. (Dierenambulance)
Maar nog belangrijker is de voorlichting om dierenleed te voorkomen.
In de komende periode moet dit initiatief nog verder uitgewerkt worden. Maar
zodanig, dat het welzijn van elk dier in onze gemeente gewaarborgd is. Dat er
directe opvang in de gemeente komt, niet alleen voor honden en katten, maar
ook voor alle overige dieren. Nauwe samenwerking tussen Dierenasiel en
Dierenambulance is hierbij nodig. Extra opvangcapaciteit maken bij het huidige
Dierenasiel. De stad Nijmegen geeft ons hier een goed voorbeeld van.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

Ecologische verbindingszones in de gemeente
onderling en de buitengebieden

Om de natuur, dieren, vogels, insecten en planten een vrije doorgang te geven,
moeten stadsparken en groene zones in de stad en wijken met elkaar en met het
groene buitengebied verbonden worden. Zo vormen we ecologische
verbindingen.
We kunnen deze verbindingen versterken door de stedelijke omgeving van
nestelplaatsen en broedgelegenheid voor vogels door dichte hagen, nestkasten,
zwaluwtorens te voorzien.
Maar natuurlijke bermen, uitgesteld maaien, het herstellen in natuurlijke oevers
bij waterpartijen helpen om deze natuurlijke verbindingszones in de praktijk te
brengen.
Praktisch gezien:
Op welke veilige manier kan het mannetjes eekhoorntje zijn vriendinnetje in de
Vinkelse bossen ontmoeten.
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CULTUUR GROEIT VANUIT DE KLEINE k

Meer gelegenheid bieden voor festivals
Onze gemeente moet een levendige gemeente blijven.
Daarom wil Bosch Belang gelegenheid
geven om meer festivals te ontvangen.
Een afgebouwd stadion de Vliert zou
een unieke multifunctionele locatie zijn.
Waar Bosch Belang echter geen
voorstander van is, om deze festivals
in natuurgebieden te houden.

Onderhoud en restauratie van gemeentelijke
monumentale gebouwen
Voortdurend aandacht en actie bij het onderhoud
en restauratie van alle gemeentelijke
monumentale panden.
Koester het verleden met een blik op de
toekomst.

Amateurkunst met de kleine k is de sprong
naar kunst met de grote K
Amateurclubs in de breedte van hun
aanwezigheid in onze gemeente
ondersteunen en faciliteren in hun
ontwikkeling.
Daarbij ook aandacht voor
amateurkunstbeoefening door mensen met
laag inkomen.
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Theater aan de parade vernieuwbouwen

De vernieuwbouw van het Theater aan de parade is in volle gang.
Echter de eerste grote ﬁnanciële overschrijdingen zijn al een feit.
Bosch Belang wil voorkomen dat we hier een herhaling gaan krijgen van het
Bartenbrugﬁasco.
Nu afbouwen binnen de gestelde ﬁnanciële kaders.
Om de toekomstige ﬁnanciële exploitatie voor het Theater mogelijk te maken,
kijkt Bosch Belang naar De Verkadefabriek. Maak van de Parade een groot
terras met een stevige ruimte voor het Theater. Op deze manier kan de
exploitatie van de horeca steunend zijn voor de culturele exploitatie van het
Theater aan de Parade. Daarnaast zou een muziekkiosk ruimte bieden voor
kleine amateuroptredens. Laat met het hernieuwde Theater de Parade een van
de gezelligste pleinen van Nederland worden.
Een verandering van mooiste plein, naar gezelligste plein van Nederland.
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Bieden van podia aan de amateurkunst
De amateurkunst en cultuur in onze gemeente moeten royaal de gelegenheid
krijgen zich te presenteren op de meerdere grote podia van onze stad.
Dit willen we vastleggen in de subsidieovereenkomsten met de gemeentelijke
grote podia.
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GEMEENTELIJKE FINANCIEN

Hondenbelasting moet verdwijnen
Hondenbelasting wordt gezien als een
soort luxebelasting op het bezitten van
een hond. Echter voor veel mensen is
het hebben van een hond een manier
om de eenzaamheid de baas te
kunnen. Daarnaast houdt het mensen
in beweging omdat het dier uitgelaten
moet worden.
Verder is een hond uitlaten weer een moment tot het leggen van buurtcontacten.
Kortom, de luxe is redelijk betrekkelijk.
Zelfs in de Tweede Kamer heeft men besloten dat landelijk gezien de
hondenbelasting moet verdwijnen.
Bosch Belang zal in de komende periode het bedrag dat nu binnenkomt aan
hondenbelasting elders bezuinigen. Op dat moment kan de hondenbelasting
afgeschaft worden.

De kaartjes op onze kermissen moeten goedkoper

Kermis is een volksfeest voor iedereen.
Daarom moeten de pachtprijzen voor de exploitanten omlaag,
onder voorwaarden van goedkopere kaartjes.
Kermis moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.
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GEMEENTELIJKE FINANCIEN

Investeringsplannen
Bij elk nieuw investeringsplan hoort een
exploitatie- of een beheerskostenoverzicht.
Geen nattevingerwerk, maar
onderbouwing waar de bedragen voor
bedoeld zijn en naartoe gaan.
We voorkomen luxe instellingen, waarbij
de exploitatie later de spuitgaten uit
loopt.

Gemeentelijke lasten
Bosch Belang houdt onverminderd vast aan het bevriezen van de gemeentelijke
lasten. Geen verhoging OZB en van de overige gemeentelijke lasten
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MET BOSCH BELANG GAAN VOOR EEN SOCIALE STAD

Wachttijden opheﬀen bij WMO hulpaanvragen
Op dit moment is er een
wachttijd van bijna 6 weken bij
een aanvraag voor hulp voor de
WMO. Dit is uiteraard
onaanvaardbaar. Zeker bij een
progressief ziekteverloop.
Deze wachttijd, meestal
veroorzaakt door bureaucratie
moet weg. Direct hulp, dan pas
de papieren.
Geen wachttijd maar actie.

Inkomensgrens naar 125% bijstandsniveau voor
eigen bijdrage WMO
Bosch Belang wil bereiken dat pas bij een inkomen van 125% van het
bijstandsniveau men een eigen bijdrage aan hulp via de WMO gaat betalen
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Optimaal benutten van het zorgfonds door het
leveren van snel maatwerk zonder bureaucratie
Bosch Belang heeft gezorgd voor een Zorgfonds. Dit zorgfonds heeft reeds
diverse keren bezuinigingen uit Den Haag verzacht. Een ieder die zorg nodig
heeft moet deze krijgen op basis van snel maatwerk.
Bosch Belang zal er zorg voor dragen dat dit zorgfonds gevuld zal blijven,
zodat het ook eventuele toekomstige bezuinigingen kan verzachten.

Terugdringen recidive in de schuldhulpverlening
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Eenzaamheid, schuldenproblematiek
De gemeente moet actief zijn in het opsporen
van mensen, die eenzaam zijn en/of schulden
hebben en helpt hen door de inzet van
schuldsaneringsinstrumenten en
ondersteuningsmaatregelen en probeert waar
mogelijk hun zelfredzaamheid herstellen.

Steun aan maatschappelijke organisaties
Bosch Belang wil ﬁnanciële
ondersteuning door de gemeente van
organisaties op het terrein van
armoedebeleid zoals, de Vincentiusvereniging, stichting leergeld, sportfonds,
voedselbank en de kledingbank.
Dergelijke organisaties richten zich ook
op mensen, die voor allerlei regelingen

Armoedebestrijding onder onze kinderen
Bosch Belang vindt dat we de
aanbevelingen van de
Kinderombudsman moeten volgen.
Bijvoorbeeld invoeren van kind
pakketten.
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De grens om in aanmerking voor regelingen
armoedebestrijding naar 125% bijstandsniveau
Onze stad moet een ruimhartig minimabeleid voeren.
De grens om in aanmerking te komen voor regelingen in het kader van
armoedebestrijding moet liggen op 125% van het bijstandsniveau.

Vrijwilligerswerk door werkzoekende toestaan
Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, mogen
tijdelijk werken in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte.
Dit zonder verplichting daartoe.
Dit vrijwilligerswerk mag geen bestaande banen vervangen.

Geen belemmeringen voor mantelzorg
We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers.
Voor Bosch Belang mogen er dan ook geen belemmeringen zijn voor de
mantelzorgers in onze gemeente.

Strafkortingen op bijstandsgerechtigden
De gemeente moet voorzichtiger zijn bij het
opleggen van strafkortingen op
bijstandsuitkeringen.
Niet automatisch straﬀen.
Strafkorting volgens de Participatiewet
wordt pas uitgevoerd, nadat de volledige
bezwaarprocedure is doorlopen.
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Zorg bij revalidatie en nazorg na ziekenhuisopname
In alle wijken en dorpen is eerstelijnshulp aanwezig.
Zeker voor revalidatie en na-ziekenhuisopvang is in eigen wijk en dorp hulp
aanwezig in samenwerking met gezondheidscentra.

Collectieve zorgverzekering
Elke inwoner van onze gemeente kan deelnemen aan de gemeentelijke
collectieve zorgverzekering.
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Preventieve gezondheidszorg
Gezondheidsproblemen voorkomen is
een taak van iedereen.
Daarom moeten we meer
preventieprogramma's initiëren om
gezondheidsproblemen voor te zijn.
De komende raadsperiode zijn onze
speerpunten:
overgewicht, hechtingsproblemen,
eenzaamheid en schoolstress.

Geen wachtlijsten bij jeugdzorg
Bij jeugdzorg mogen in onze gemeente geen
wachtlijsten voorkomen bij jeugdzorg.
Echter de praktijk laat zien dat er door de te
beperkte ﬁnanciële middelen toch lange
wachttijden zijn ontstaan.
Voor Bosch Belang onaanvaardbaar.
Bosch Belang gaat ervoor om in de komende
periode deze wachtlijsten te laten verdwijnen.
Dit kost geld. We hebben een zorgfonds.
Kinderen zijn onze toekomst.

Bundelen van zorg en welzijn voor onze senioren
Onze gemeente telt veel senioren.
De zorg voor hen moet optimaal zijn.
Daarom moet er rond de zorgcentra en woonconcentraties alle vormen van
directe en indirecte zorg aanwezig zijn.
Maar daarnaast ook de mogelijkheden om normaal te kunnen leven.
Winkels, sportmogelijkheden en ontspanning mogen in de omgeving ook niet
ontbreken.
Concentreren van zorg in de directe woonomgeving.
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Bundelen van zorg en welzijn voor onze senioren
Onze inwoners dienen optimale kansen te
krijgen om deel te nemen aan onze
samenleving. Bosch Belang vindt het erg
belangrijk, dat iedereen mee kan doen. We
zullen op het gebied van zorg en welzijn het
bestaande beleid van de gemeente
vasthouden en via innoverende projecten
het sociaal domein verder laten ontwikkelen.
De ingerichte zorgloketten in de wijken en dorpen waar de inwoner terecht kan
met een vraag over bijvoorbeeld inkomen, schulden, eenzaamheid, mantelzorg
en dergelijke blijven intact. Wij vinden het belangrijk dat inwoners weten dat zij
dicht bij huis deze informatie kunnen ontvangen.
Op zwaardere WMO-zorg of op jeugdzorg is het belangrijk, dat de zorg optimaal
wordt afgestemd op de behoefte.
Wij willen minder bureaucratie, waardoor wij de mens centraal stellen.
Wij streven naar een adequaat en sociaal armoedebeleid voor alle inwoners met
een laag inkomen, waarbij de focus ligt op kinderen. Kinderen mogen nooit
worden uitgesloten om volwaardig mee te doen op school of bij de
sportvereniging. Ondersteunende voorzieningen voor het armoedebeleid
moeten altijd gericht zijn op participatie in de maatschappij en het versterken van
de eigen kracht.

Wat wil Bosch Belang bereiken?
Ÿ Bereikbare zorg voor alle inwoners eventueel via een zorgloket in ieder
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

dorp of stad.
Korte en langdurige (geriatrische) verpleeghuiszorg nabij.
Passende jeugdhulp voor jeugdigen en ouders.
Gericht WMO-aanbod op individuele ondersteuning en begeleiding.
Sociaal armoedebeleid zodat iedereen mee kan doen.
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ONDERWIJS MET ZICHT OP DE TOEKOMST
Schoolzwemmen terug op de basisscholen

Schoolzwemmen heeft een meerzijdige functie.
Allereerst omdat in een waterrijke stad als Den Bosch het meer dan nodig is dat
elk kind kan zwemmen.
Daarnaast geeft het invulling in het bewegingsonderwijs en kan het een middel
zijn om obesitas te voorkomen.
En last but not least, het is puur ontspanning voor onze jeugd.

Zorgzame en technisch handen

De stageperiodes in de vervolgopleidingen bieden kansen om jongeren kennis
te laten maken met de sectoren zorg en techniek. Deze sectoren geven een
bijna 100% baangarantie. Met de scholen kunnen we een regierol nemen om
deze kennismaking te realiseren en te faciliteren.
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Voorlichting schoolkeuze groep 7 en groep 8
Einde basisschool.
Wat wil ik later graag gaan doen?
Banenbeurs voor groep 7+8.
Het bedrijfsleven toont zijn
werkzaamheden. De juiste keuze voor
het vervolgonderwijs, inclusief de
gevraagde vakken, kan dan aansluiten
op de gevraagde bekwaamheden.

Samenwerking MBO, de gemeente en zorginstellingen
Bosch Belang wil dat de gemeente een regierol opneemt om leer- en
stageplaatsen voor scholieren MBO en HBO en werkzoekenden in de zorg door
zelf plaatsen te bieden en zelfs af te dwingen om de tekorten aan mensen in de
zorgverlening op te lossen. Daarbij kunnen ook oudere werknemers via een BBL
opleiding (20 uur betaald werken en 20 uur onderwijs) instromen.
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ONDERWIJS MET ZICHT OP DE TOEKOMST
Vergroening omgeving van scholen
Rondom onze scholen zien we meestal
volledig versteende vlaktes in de vorm
van speelplaatsen en parkeerplaatsen.
Bosch Belang wil bevorderen, dat deze
ruimtes vergroend worden met
grastegels, zodat hier bij heftige
regenval het water in de grond
opgenomen wordt en niet de riolen
overbelast.
Voor de ontwikkeling van onze kinderen is onderwijs ontzettend belangrijk.
Ook moet het mogelijk zijn om voor ieder kind gymnastiekonderwijs te krijgen.
Bij goed onderwijs horen ook kwalitatief goede gebouwen die passen bij de
toekomstvisies van onze scholen.
Dat betekent voor Bosch Belang dat er krachtig wordt ingezet op een breed
aanbod van onderwijs in de sectoren zoals zorg, techniek, informatietechnologie
en op leerwerkprojecten. Een betere verbinding van de arbeidsmarkt, dus het
bedrijfsleven, en het onderwijsaanbod is belangrijk zodat onze kinderen de
opleiding kiezen waar ook een baan in de gemeente in te vinden is.

Toekomstgerichte kind centra met onderwijs,
zorg en opvang op één plek
Het volwassenonderwijs stimuleren wij in samenwerking met de lokale
ondernemers zodat ingespeeld kan worden op lokale ontwikkelingen en
behoeften.
De samenleving wordt steeds complexer en wij vinden het erg belangrijk dat
iedereen mee kan doen. Als het in de praktijk betekent dat je beperkt wordt door
taal- of digitale vaardigheden, dan is het de taak van de gemeente om projecten
op te zetten, waarbij iedereen laagdrempelig deze vaardigheden kan verbeteren.
Wij willen dat er EHBO lessen op zowel primair als het voortgezet onderwijs
gegeven wordt.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

Wat wil Bosch Belang bereiken?
Ÿ Stimuleren van volwassenonderwijs
Ÿ MBO-onderwijsrichtingen zorg, techniek en

informatietechnologie aantrekkelijker maken
Ÿ Inzetten op innovatieve leerwerkprojecten voor de

arbeidsmarkt
Ÿ Ondersteunen van projecten voor het bevorderen van de taal

en vaardigheid in digitalisering.
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OPENBARE RUIMTE
Meer openbare gender neutrale urinoirs
Er komen verspreid door de
hele gemeente openbare
toiletten, die ook toegankelijk
zijn voor rolstoelgebruikers.

Evenemententerrein paleiskwartier. Vlek F
Dit terrein dient ontwikkeld te worden
als een groene enclave, een groene
ontmoetingsplek voor de bewoners
maar dusdanig ingericht dat
kleinschalige evenementen mogelijk
blijven.

Groene enclaves in onze wijken ontwikkelen
Meer groen zoals struiken en niet
alleen gras. De directe
woonomgeving heeft niet alleen
kijkgroen nodig. Kinderen willen
ook graag uitdagend speelgroen
Kinderweides beveiligen met
rondom een afgesloten hek om
kinderen preventief te
beschermen.
In elke buurt en park een
afgesloten honden-uitrenveld
ontwikkelen.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

Enkele speeltuinen vergroten en aanpassen
Als start de speeltuin bij de
Westenburgerweg terugbrengen naar
zijn glorietijd en zodanig aanpassen
met als voorbeeld Het Kwekkeltje in
Rosmalen.

Realiseren van een overdekte food hal

Jeugdherberg
Met een uitbreiding van een jeugdherberg
vergroten we de bezoekersmogelijkheden
aan onze gemeente en krijgen alle vormen
van toerisme de mogelijkheid van een
meerdaags bezoek aan onze gemeente.
Dit is vooral voor jongeren een
aantrekkelijke manier om langer in onze
mooie gemeente te verblijven.
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OPENBARE RUIMTE
De Parade kan gezelliger
Om gezellig te relaxen en andere mensen te ontmoeten is de Parade een uniek
plein. Door de cafés op de parade gelegenheid te bieden om terrassen uit te
breiden, kan een bezoek extra de moeite waard worden.
Dit gecombineerd met een groot terras van het Theater aan de Parade plus een
muziek kiosk kan het een van de meest gezellige pleinen van Nederland worden.

Alle gebouwen toegankelijk maken voor
mensen met een uitdaging
Mensen met een beperking moeten
onbelemmerd toegang kunnen hebben
tot alle gebouwen in onze stad.
Een plan van aanpak met uitvoering op
korte termijn is noodzakelijk.
Daarnaast uitvoering geven zodat
iedereen overal binnen kan komen.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

SPORT VOOR JONG EN OUD
Professionele Jeu de Boules locatie

Senioren vragen om een professionele locatie voor de sport Jeu de Boules.
In de nota Buitensport wordt deze reeds genoemd voor de toekomst.
Bosch Belang wil de realisatie sterk naar voren halen.
Een Jeu de Boules-hal, waar winter en zomer deze sport beoefend kan worden.

Hengelsport is een echte NOC*NSF sport
Wateren, aan visverenigingen
verhuurd, dienen dermate
onderhouden te zijn, dat iedereen van
de oevers af kan vissen. Bijvoorbeeld
de vijver in Engelen aanpakken, zodat
mensen veilig vanaf de oever kunnen
vissen.
Daarnaast plateaus aanleggen, zodat
mensen met een uitdaging de vijver
veilig kunnen bereiken.
De oevers van het Engelermeer
geschikt maken, zodat mensen veilig
kunnen vissen.
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SPORT VOOR JONG EN OUD
Ondersteuning Voetbalclubs, die het moeilijk hebben
Bij voetbalclubs, die het moeilijk
hebben, de veldhuur aanpassen.
Daarnaast ondersteuning bieden van
een wijkmedewerker, in directe dienst
van de voetbalclub om jongeren via
school en pleintjes aan de club toe te
voegen en ouders te bewegen tot
vrijwilligerswerk.

Zwembad West
Voortvarend doorgaan met de aanleg
van een 25-meter zwembad in West.
Na 10 jaar onderzoek moet er eindelijk
toch wel duidelijkheid zijn.

De Zuiderplas

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

De Zuiderplas
Zomers toezicht bij openluchtbad de Zuiderplas terug.
Daarnaast goed functionerende toiletvoorzieningen.
Mensen die meer bewegen en sporten zijn niet alleen lichamelijk en mentaal
ﬁtter, ze hebben ook minder kans op depressie, hart- en vaatziekten en diabetes.
Sport en bewegen verbetert de kwaliteit van leven, ook wanneer je op latere
leeftijd start. Daarnaast zorg de sportvereniging als ontmoetingsplek voor sociale
binding en participatie.
Bosch Belang heeft zich altijd ingezet voor onze sportverenigingen en
sportaccommodaties en wil dat blijven doen. Wij blijven investeren in een
sportieve omgeving zodat iedere inwoner mee kan doen.
De gemeente moet blijven zorgdragen voor goed onderhouden van
sportaccommodaties. Sporten en bewegen moet zoveel mogelijk dichtbij huis
mogelijk blijven.
Sportverenigingen en het onderwijs moeten elkaar beter weten te vinden en
meer met elkaar samenwerken. Hierdoor wordt een breed en passend
sportaanbod toegankelijk voor jong en oud.
De gemeente moet sportevenementen blijven ondersteunen. Sportevenementen
zijn niet alleen een visitekaartje voor onze gemeente, maar zorgen ook voor een
aanzuigende werking voor onze sportverenigingen.
Verder blijkt uit enquête dat er veel belangstelling is voor sporten in de openbare
ruimte. In onze gemeente moet recreatie één van de aandachtspunten zijn, bij
het (her)inrichten van onze openbare ruimte.

Wat wil Bosch Belang bereiken?
Ÿ Behoud binnen- en buitensport accommodaties.
Ÿ Breed en passend sportaanbod stimuleren voor jong en oud.
Ÿ Ondersteunen van (grote) sportevenementen.
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STAD EN BESTUUR
Bestuursraden, dorpsraden en klankbordgroepen
niet alleen aanhoren, maar serieus nemen
in ontwikkeling van beleid
Meer inspraak van bewoners in en over hun wijk. Bestuursraden, Dorpsraden en
Wijkraden krijgen vergaande bevoegdheden om de eigen leefomstandigheden
zoveel mogelijk zelf vorm te geven.

Insprekende burgers serieus nemen

Betere terugkoppeling geven aan de burgers, die komen inspreken.
Argumenten moeten terugkomen in de beraadslagingen in de gemeenteraad.
De mensen moeten merken dat hun ideeën of bezwaren in ieder geval zijn
gehoord.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

Inspraak, ook na de verkiezingen. Referenda
Mensen moeten zelf referenda aan kunnen
vragen en de raad krijgt alleen de bevoegdheid
om het referendum te toetsen.

Ondersteuning burgerinitiatieven
De burger neemt het initiatief, de ambtenaar begeleidt, maar voegt niet zijn eigen
ideeën (dwingend) toe.
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STAD EN BESTUUR
Het begrip social return wordt verbreedt
Bedrijven en instellingen die
werkzaamheden voor de gemeente
verrichten in welke aard dan ook
nemen via social return werknemers
op. De aard van de omvang van de
werkzaamheden bepaalt het aantal
opgenomen werknemers. Deze
werkwijze passen we ook toe voor
ZZP-ers uit onze gemeente.

Burgerlijke stand in wijken en dorpen
Er moet een mobiel loket van de burgerlijke stand komen, zodat ook inwoners in
de kernen en de afgelegen wijken bereikbaar zijn.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

VEILIG VERKEER en
BETAALBAAR OPENBAAR VERVOER
Openbaar vervoer tussen stad, wijken en dorpen
Zorgen voor meer en regelmatige
openbaar vervoer tussen wijken, dorpen
en de binnenstad.
Elektrische snelbussen voor woonwerkverkeer van de stations naar de
bedrijventerreinen en het JBZ.

Openbaar vervoer goedkoper maken
Een experiment met gratis openbaar vervoer
voor mensen met een laag inkomen.
Ouderen die gebruikmaken van zones
moeten daarbij geen beperkingen hebben,
zodat ze daar gewoon vaak gebruik van
kunnen maken en niet dat het na 1 ritje op is.
Openbaar vervoer beter toegankelijk maken
voor fysiek minder valide passagiers.

Meer ﬁetsenstallingen achter het station
en bij de winkelcentra
Bij parkeergarages in de binnenstad 2
parkeerdekken voor een ﬁetsenstalling
reserveren.
Bij de Winkelcentra meerdere
parkeervakken gebruiken voor vaste
ﬁetsenstallingen.
Achter het station orde scheppen in de
chaos bij de ﬁetsenstalling.
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VEILIG VERKEER en
BETAALBAAR OPENBAAR VERVOER
Overlast parkeren in wijken aanpakken

Door uitbreiden vergunningstelsel in overleg met bewoners.
Bijvoorbeeld Oude Vlijmenseweg en directe omgeving.
Overlast van wildparkeerders.

Veiligheid van voetgangers en ﬁetsers in het centrum
Stroken waar ﬁetsers mogen ﬁetsen
in de stad.
Geen voetgangers en ﬁetsers
kriskras door elkaar.

Aanpak gevaarlijke rotondes
Gevaarlijke 2 richting
rotondes aanpassen.
Terug naar 1 richting rotondes.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

Strikte handhaving 30 km zones
Door het niet strikt handhaven van de
30 km zones ontstaan op veel punten
met veel verkeer zeer onveilige
situaties.
Een klasse voorbeeld is de
Onderwijsboulevard met veel
voetgangers.
Derhalve, 30 km zone strikt handhaven.

Afstellen verkeerslichten
Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen
worden zo afgesteld, dat de voetgangers en ﬁetsers
voorrang krijgen en ze daarna voldoende tijd krijgen
om eventueel zelfs met een rollator veilig over te
steken.
De automobilist zit droog, de voetganger en ﬁetser
staat in weer en wind.
Bosch Belang pleit voor het meer inzetten op langzaam verkeer. Minder 50 km
wegen, maar daar waar mogelijk 30 km zones. Een 30 km-zone is
milieuvriendelijker, doordat auto's er dankzij hun lagere snelheid minder ﬁjnstof
uitstoten. Hoe hoger de snelheid van een voertuig, hoe meer lawaai het
produceert met zijn motor, door de rijwind en door het contactgeluid van de
banden op het wegdek.
Dit geeft minder vervuiling van de lucht, minder stikstof. Deze milieueﬀecten
werden al zichtbaar in de coronatijd, toen er minder verkeer en ﬁles waren. Deze
milieueﬀecten dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners. Bosch Belang
gaat voor minder investeren op wegen en capaciteitsuitbreiding voor autoverkeer,
maar méér voor oplossingen voor initiatieven voor duurzaam vervoer en meer
voorzieningen voor elektrische ﬁetsen.
Ook een ﬁetsstimuleringscampagne is nodig. Meer aandacht voor
verkeersveiligheid blijft hard nodig. Preventief door snelheidsmeters en repressief
door meer controles.
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VEILIG VERKEER en
BETAALBAAR OPENBAAR VERVOER
Afstellen verkeerslichten
Belangrijk is dat verkeersdeelnemers
ook zélf goed opletten, want alleen
samen kunnen we de
verkeersveiligheid verbeteren.
Ook de veiligheid van de ﬁetsroutes in
de wijken en dorpen verdient meer
aandacht.
Vooral voor de vele scholieren die gebruik moeten maken van deze ﬁetspaden,
moet de verkeersveiligheid gewaarborgd zijn.
Scholieren reizen dagelijks op de ﬁets en hun verkeersveiligheid is mede onze
verantwoordelijkheid.
Om gevaarlijke situaties en schade aan voortuigen te voorkomen vinden wij het
belangrijk om waar nodig te investeren in bermverharding. Bovendien wordt op
veel wegen gereden met tractoren, vrachtwagens, paardentrailers, en dergelijke.
Tevens komen die bermen er dan mooier uit te zien, waardoor de leefbaarheid
van het buitengebied wordt opgewaardeerd.
Een buurtbus is een vorm van kleinschalig vervoer die voor iedereen
toegankelijk moet zijn. Deze buurtbus kan worden bestuurd door vrijwilligers, op
vaste routes en volgens een vaste dienstregeling. Wij vinden dat de buurtbus
bijdraagt aan de leefbaarheid van de regio, vooral omdat de commerciële
vervoerders steeds minder gebieden aandoen of minder vaak rijden.
Bosch Belang wil blijven investeren in een goede ontsluitbaarheid van onze
wijken en dorpen. De buurtbus kan hier aan bijdragen.

Wat wil Bosch Belang bereiken?
Ÿ Meer inzetten op 30 km zones.
Ÿ Verkeersveiligheid optimaliseren in de wijken en dorpen met

veilige ﬁetspaden.
Ÿ Bermverharding in het buitengebied verbeteren.
Ÿ Buurtbus inzetten.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

VEILIGHEID
Wijkagenten zo lang mogelijk in dezelfde wijk
laten zitten en niet wisselen

De wijkagent is vindbaar, herkenbaar en aanspreekbaar voor elke wijkbewoner.
Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan.
Bewoners, wijkagent, instellingen, bedrijven en gemeente signaleren samen
onveilige punten en bedenken samen oplossingen.

Veiligheid rondom en binnen scholen
Bij het voortgezet onderwijs inzetten op
stadswachten, die controleren op gevaren
zoals loverboys/ drugs.
Straatcoaches vervangen door meer Boa's.
Regelmatig controle in scholen op de
aanwezigheid van wapens.
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VEILIGHEID
Handhaven verkeersveiligheid rondom scholen
Verkeersveiligheid rondom
scholen beter handhaven.
Wijkagenten kunnen hier
steekproefsgewijze handhaven.

Discriminatie wordt actief opgespoord en bestreden
Wegpesten van personen uit buurten
vanwege hun afkomst, godsdienst of
seksuele geaardheid optimaal
bestrijden.
Regel moet zijn, dat de dader verhuist
en het slachtoﬀer blijft.

Preventieve voorlichting aan senioren
Preventie en voorlichting van senioren
aangaande hun veiligheid.
Denk aan malaﬁde dakdekkers,
tuinwerkers en ongewenste
aanbiedingen om de bankrekening te
plunderen

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

Overlast in de leefomgeving

Actief inzetten van cameratoezicht, preventief fouilleren,
gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden
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WERKGELEGENHEID
Actieve acquisitie voor werkgelegenheid

Gesprekken aangaan met grote bedrijven om te kijken of je werkplekken
kunt creëren. Op deze manier terugdringen dat mensen van een uitkering
voorzien worden en geen sollicitatieplicht hebben.
Werk geeft naast loon ook zelfvertrouwen.

Dienstverlening MKB-starters
Een herkenbaar gemeentelijk
aanspreekpunt voor MKB-starters is
nodig. Met een e-Bedrijvenloket
verbeteren we de dienstverlening aan
ondernemers en ZZP-ers.
Tevens informatie via deze weg leeren stageplaatsen aan te bieden.
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Steun aan ZZP-ers en kleine zelfstandigen
Van ZZP-ers en kleine zelfstandigen,
die schuldhulpverlening nodig hebben,
wordt niet geëist, dat zij hun bedrijf
beëindigen.
ZZP-ers en kleine zelfstandigen komen
in aanmerking voor het minimabeleid.

Fatsoenlijk belonen van werknemers in de zorg
Medewerkers in de zorg zoals Thuishulpen hebben recht op goede
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen, ook als zij
dit werk als ZZP-er doen.
Dit is een belangrijk criterium in aanbesteding.

Social return bij aanbesteding ook voor ZZP-ers
Bij aanbesteding van gemeentelijke opdrachten wordt bedongen
dat een deel van de werkzaamheden door lokale ZZP-ers wordt
uitgevoerd. Dit geldt voor zowel de bouw als de zorg.
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WONEN, EEN BASISRECHT VOOR IEDEREEN
Weg met de wachtlijst voor woningzoekenden

Terugdringen woningzoekende (bijv. Studenten) Bouwen betaalbaardere
huurwoningen en een en tweepersoons woningen. Complex van Tiny Houses
b.v. op de Saren. Op korte termijn vooral sociale woningbouw en bouw voor
middeninkomens. De wachttijden moeten korter.
Nu wachttijd sociale woning ongeveer 10 jaar.
Wachttijd duurdere woning, geen dag.
Het moet aantrekkelijk blijven voor jong volwassenen en voor senioren om in hun
eigen kern-dorp-stad te blijven wonen.

Realiseren van woningen voor starters
Starters moeten de kans krijgen om in te stappen op de woningmarkt.
Daartoe is een ﬁnanciële prikkel van de gemeente nodig.
Bijvoorbeeld een starterslening, coﬁnanciering of eventueel uitstel van betaling
van de grondprijs.
Bosch Belang wil deze mogelijkheden snel realiseren.
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Er moet een voldoende mix aanbod zijn van
betaalbare woningen voor jongeren,
gezinnen en senioren
De bouw van huur- en koopsector voor starters, levensloopbestendige
woningen, seniorenappartementen met verzorgingsmogelijkheden moet
worden gestimuleerd.
Voldoende mix tussen sociale huur, huur- en koopwoningen.
Bouw afstemmen op vraag en aanbod.
Bosch Belang wil energieneutraal bouwen stimuleren,
heeft aandacht voor ecologisch bouwen en voor biodiversiteit.

Bevorderen doorstroming woningmarkt
Senioren moeten in Den Bosch zelf
kunnen bepalen waar ze wonen.
Voor hen die dicht bij voorzieningen
willen wonen moeten er genoeg
huizen zijn. Maar ook de doorstroming
moet hier bevorderd worden met
behulp van huurgewenning en
verhuisvergoeding.

Groene enclaves in onze stad
Wij zetten ons in voor behoud van het
landelijk gebied door daar zuinig op te zijn.
Maar ook voor unieke groen enclaves in
de stad. Derhalve wijzen wij bouw van
woontorens in het Prins Hendrikpark af.
Na ontwikkeling van alle bouwprojecten in
de omgeving van dit park, blijft het een van
de laatste rustgevende groene enclaves.
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WONEN, EEN BASISRECHT VOOR IEDEREEN
Onroerend Goed Cowboys
Om te voorkomen, dat er huizen
worden opgekocht door zogenaamde
onroerend goed cowboys, willen wij
regelgeving tegen het opkopen van
huizen voor kamerverhuur.
Starters moeten steeds vaker
concurreren met opkopers van huizen,
die ze aan arbeidsmigranten of overige
kamerbewoners verhuren.
We moeten deze ontwikkeling zo snel
mogelijk een halt toeroepen.

Openbaar groen. Vergroten biodiversiteit
Openbaar groen is een soort
visitekaartje voor de gemeente.
De staat van onderhoud bepaalt in
grote mate het gemeentelijk imago.
Er wordt teveel bezuinigd op
onderhoud van de openbare ruimte en
wij willen voorkomen, dat er
verloedering optreedt door achterstallig
onderhoud.
Bosch Belang is er voorstander van,
daar waar het in de bermen mogelijk
is, wel de biodiversiteit te herstellen,
door het zaaien van oorspronkelijk
inheemse bloemen en kruiden.
Bij de aanplant van bomen en struiken
zoveel mogelijk vruchten of bessen
dragende soorten te kiezen om op
deze manier ook een voedingsbron
voor insecten, vogels en zoogdieren te
bieden.

Op naar 100 jaar Uw Bosch Belang

Reststroken openbaar groen en
groene burgerinitiatieven
Er is beleid ingezet op gemeentelijk groen, dat geen speciﬁeke publieke functie
heeft, te koop aan te bieden aan de eigenaren van de belendende percelen.
Bosch Belang is er voorstander van dit beleid voort te zetten.
Daarnaast zijn er in wijken initiatieven om het beheer en onderhoud van het
openbare groen zelf in de hand te nemen.
Dergelijke initiatieven kunnen op de volle steun van Bosch Belang rekenen.

Volkstuintjes
Steeds meer bewoners van onze gemeente hebben behoefte om de
dagelijkse maaltijd zelf te telen in een volkstuintje.
Bosch Belang zal dan ook initiatieven vol ondersteunen om te zorgen dat er
zo nodig ruimte vrijkomt om initiateven de ruimte te geven om ze te
ontplooien.
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WONEN, EEN BASISRECHT VOOR IEDEREEN
Bevorderen doorstroming woningmarkt
Invoeren van een verhuis-gewenningsvergoeding voor senioren.
Grondaanwijzen met een erfpacht constructie. Bevordering, bezit eigen huis.
Nieuwkomers op de woningmarkt een uitgestelde betaling van de grondprijs
geven. 55+ ﬂats terugbrengen.
Leegstaande panden tijdelijk verhuren, zodat ze niet te lang leegstaan.

Actief zoeken naar locaties voor woningbouw
In kaart brengen waar we nog woningen kunnen bouwen.
De woningbehoefte moet beter in kaart gebracht worden en is de
basis voor de woningbouw.
Inschrijving, bouwen en toewijzen worden beter op elkaar afgestemd.

Uitdagende stadsontwikkeling
De kop van het Zand en de overkant van de Dieze zijn een ideale locatie voor
futuristische nieuwbouw in combinatie met een broeinest van cultuur.
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LEEFBARE BUURTEN, WIJKEN EN DORPEN
Het ophogen van wijk- en dorpsbudgetten
voor bewonersinitiatieven
De samenleving is aan het veranderen. Inwoners maken tegenwoordig
gezamenlijk met hun straat, de buurtvereniging plannen om de
leefbaarheid van hun eigen omgeving te bevorderen. Iedereen moet zich
thuis en vrij kunnen voelen en een bijdrage kunnen leveren en daarbij
gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen.
Onze inwoners kunnen meer en meer met initiatieven komen richting de
gemeente en de gemeente moet klaar staan om haar inwoners daarbij te
stimuleren, te ondersteunen en te helpen.
Samen kunnen we onze dorpen en wijken leefbaar houden.
Leuk hoor, dat ze dit
buurthuis gaan opknappen

Maar wat moeten
wij ondertussen
doen

Wijkmanagers zijn daarbij belangrijk.
Deze wijkmanagers spelen in de gemeente al een belangrijke rol als schakel
tussen de inwoners en het ambtelijk apparaat. Inwoners weten met deze
hulp de weg naar de gemeente steeds beter te vinden en kunnen zo hun
plannen verder vorm geven.
Zo zijn er al vele bewonersinitiatieven gerealiseerd.
Passende budgetten voor wijk- en dorpsinitiatieven horen daarbij, zodat er in
de toekomst ook voldoende ﬁnanciële ruimte is om deze
bewonersinitiatieven te blijven ondersteunen.
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LEEFBARE BUURTEN, WIJKEN EN DORPEN
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen
van het verenigingsleven
Het verenigingsleven in de breedste
zin van het woord is een belangrijk
sociaal aspect van ons allemaal.
Verenigingen kunnen te maken krijgen
met vergrijzing, met terugloop van
leden, met een niet meer passende
accommodatie of met problemen die
we nu nog niet kennen.
Bosch Belang vindt het erg belangrijk,
dat de gemeente de verenigingen blijft
ondersteunen.

WERK EN ECONOMIE
Voor onze gemeente is het bijzonder belangrijk, dat er een sterke afdeling
economische zaken is ingericht. De ondernemers moeten weten, waar ze terecht
kunnen bij de gemeente voor al hun vragen en de gemeente moet precies weten
welke ontwikkelingen er bij het bedrijfsleven op stapel staan. Investeren op de
belangrijkste vestigingsfactoren blijft ons streven.
Hierbij is een goede infrastructuur cruciaal.
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WERK EN ECONOMIE
De scholen en regionale
opleidingscentra spelen ook een
belangrijke rol bij de economische
ontwikkeling van onze regio. Wij zijn
gebaat bij intensieve samenwerking
met het bedrijfsleven, het onderwijs en
de gemeente. Samen zetten we de
schouders onder de arbeidsmarkt.
Onze inzet is om hiervoor een
actieprogramma te ontwikkelen, zodat
de stap van school naar werk een
kleine stap wordt. Het moet uiteraard
niet alleen bij goede ideeën blijven,
maar ook tot gezamenlijk handelen
leiden.
De gemeente moet verbonden blijven met de lokale mkb-bedrijven. Ze zijn
immers een belangrijke schakel voor werkgelegenheid en ze houden onze
dorpen en wijken leefbaar. Het maken van een gezamenlijke visie voor de
grotere kernen hoort daarbij. We vinden het belangrijk dat er verplaatsing- en
gevelsubsidies voor de winkelpanden in de gemeente komt. Het geeft de
mkb-er de mogelijkheid door te ontwikkelen in een soms lastige tijd. Het
gemeentelijk inkoopbeleid kan hieraan ook een bijdrage leveren door lokaal
in te kopen wat lokaal kan.

Stimuleren van de economische ontwikkeling.
Scholen en regionale opleidingscentra betrekken
bij het bedrijfsleven
Het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme in onze gemeente, moet hoog
op de agenda komen. De laatste maanden is wel gebleken dat de toeristen onze
stad weten te vinden en het ook ﬁjn vinden om hier te zijn. Deze economische
pijler moeten we door ontwikkelen. Het kan veel perspectief bieden voor onze
gemeente. De afdeling economische zaken van de gemeente moet in nauwe
samenwerking met de doelgroepen van 's-Hertogenbosch hier een topprioriteit
van maken.
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TOERISME EN RECREATIE
Steeds meer toeristen ontdekken onze regio en realiseren zich hoe mooi het hier
is. Dit gegeven moeten we vast houden en dat betekent onder andere een
investering in een gezonde toeristische sector, waaronder goede toeristeninformatiepunten. Om onze toeristen nog beter van dienst te kunnen zijn moeten
we streven naar zogenaamde Bossche arrangementen, waarin verschillende
pareltjes gebundeld worden in een toeristisch pakket.
Niet al onze toeristen zijn dagjesmensen of gaan naar een hotel.
We kennen ook onze campergasten die
vertoeven op een camperplaats.
Een camperplaats is een speciaal voor
campers ingerichte parkeerplaats, niet
te verwarren met een camping.
Er zijn mogelijkheden voor een camperplaats binnen de gemeentegrens zoals bij
het voetbalterrein van CHC. De camperplaatsen kunnen het goed doen, zeker
nu veel mensen de keuze hebben gemaakt in eigen land op vakantie te gaan in
verband met de coronacrisis. Wij vinden dat het belangrijk is goede faciliteiten te
bieden om te overnachten. Het uitbreiden van het aantal camperplaatsen om
meer overeen te komen met de wensen en benodigdheden van de toerist is
daar één van. In onze plaatsen kennen we tal van evenementen, die de
afgelopen jaren weleens gelijktijdig plaats vonden.
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Nu we naar een nieuwe gemeente gaan is het onze verantwoordelijkheid
om er voor te zorgen dat de verschillende evenementen elkaar gaan
versterken. Wij streven ernaar om één afgestemde evenementenagenda te
realiseren voor de gemeente, zodat de evenementen goed verdeeld
worden gedurende het jaar en zodoende overlap te beperken.

Wat wil Bosch Belang bereiken?
Ÿ Behoud goede toeristen-informatiepunten.
Ÿ Uitbreiden camperplaatsen voor verblijfsrecreatie.
Ÿ Eén afgestemde evenementenagenda voor de gemeente.
Ÿ Toeristische Bossche-arrangementen verder ontwikkelen.
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JONGEREN
Bosch Belang wil de jongeren meer en actief betrekken bij de politiek. Zij zijn
belangrijk voor onze toekomst. Binnen onze gemeente gebeurt al veel voor
kinderen en jongeren.
In een nieuwe verordening burgerinitiatieven dient de leeftijdsgrens verlaagd te
worden naar 12 jaar, waardoor jongeren ook de kans krijgen om voorstellen op
de agenda van de raad te zetten, om zo het politieke proces te leren kennen.
De activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen beter, vindt Bosch Belang en
wil zich daar voor inzetten. We denken o.a. aan een jongerenvertegenwoordiging
die hun belangen behartigt.
Onderwerpen daarbij zijn o.a. een betere aansluiting van het bedrijfsleven bij het
onderwijs en meer jongeren uit onze gemeente aan een stageplek of baan
helpen.

Meer betaalbare woningen speciaal voor jongeren, cultuur en vrijetijdsbesteding,
aparte evenementen of onderdelen van bestaande evenementen voor 16+'ers
en jongeren tussen 12 en 16 jaar een eigen plek voor ontmoeten, muziek,
sporten en uitgaan.
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Wat wil Bosch Belang bereiken?
Jongeren meer betrekken bij de lokale politiek
Nieuwe verordening burgerinitiatief opstellen en jongeren
een rol bij laten hebben.
Inzetten op samenwerking bedrijfsleven en onderwijs voor
stageplekken voor jongeren en mogelijk banen.
Inzetten op meer betaalbare woningen voor jongeren en
uitbreiden evenementen voor jongeren.
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